
TÁJÉKOZTATÁS 
az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kutak engedélyeztetéséről 

 
 

Az Országgyűlés 2020. évben módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt, amely értelmében mentesül a                
vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, üzemeltető, aki az egyes belügyi törvényeknek a polgárok biztonságát                
erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül              
vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási               
engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak. 

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a               
vízkivételt biztosító kút (ásott és fúrt kút egyaránt) vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra,                  
fennmaradási engedélyt kell kérni. A kútra az ingatlan-tulajdonosnak az üzemeltetési/fennmaradási engedélyt akkor is meg kell               
szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja. Ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt.  

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a               
kút fennmaradásának engedélyezése a jegyző hatáskörébe tartozik következő feltételeket együttesen teljesülése esetén: 
● kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 
● 500 m3/év vízigénybevétel alatti, 
● a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, 
● magánszemély a kérelmező, 
● a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja 
● a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál. 

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a Fővárosi Katasztrófavédelmi                
Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása! 

A vízjogi fennmaradási engedélyt iránti kérelmet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017.               
(XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2. számú melléklete szerint kell benyújtani. 
Fúrt kutak esetében a kérelem benyújtásához elegendő kútfúró szakember (akinek végzettsége megfelel a 101/2007. KvVm rendelet 13.§                 
(2) bekezdésében foglaltaknak) közreműködése, nem szükséges a Magyar Mérnöki Kamarai tagsággal rendelkező tervező             
közreműködése. A kérelemhez minden esetben csatolni szükséges a 101/2007.(XII.23.) KvVM rendelet 13.§ (2) bekezdése szerinti               
szakember végzettségére vonatkozó igazolás másolatát. 

Aki 2023. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül, vagy a végleges hatósági (jegyzői) engedélytől eltérően                  
létesült kútra, annak 2024. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének                  
80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság                 
összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.  

Az engedély nélkül, vagy a végleges hatósági (jegyzői) engedélytől eltérően létesített kutak fennmaradási engedélyezési              
eljárásához szükséges formanyomtatvány letölthető Bánk Község Önkormányzata honlapjáról (www.bank-falu.hu), vagy          
személyesen beszerezhető hivatali munkaidőben az Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati pultjánál (2653 Bánk, Hősök tere             
11.). 

A kérelem kizárólag írásban terjeszthető elő és csak személyesen, postai úton, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító 
információs rendszer útján lehet benyújtani (e-mailben nem!). 

 
Ha a kút ivóvíz igény kielégítésére szolgál, akkor mellékelni szükséges az illetékes népegészségügyi járási hivatal vízminőség                
vizsgálatának eredményét is. 
 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 31.§ (2) bekezdés b) pontja alapján mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól                    
a felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása. 
Ügyintézési határidő: 60 nap. 
 
A fennmaradási kérelem benyújtása 
● személyesen: az Önkormányzati hivatal (2653 Bánk, Hősök tere 11.) ügyfélszolgálati pultjánál hivatali munkaidőben 
● postai úton az alábbi címre: a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Bánki Kirendeltsége 2653 Bánk, Hősök tere                

11. 
● elektronikus ügyintézés (önkormányzati hivatali portál) útján 

 
Bánk, 2020. július 1. 
 
 

Henczné Hekli Bernadett 
jegyző helyettes 

http://www.bank-falu.hu/

